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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI 

Às dez horas do dia 28 de Julho compareceram para a sétima Reunião Ordinária do ano de 
2017, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Jornal ZM 
Notícias do dia 26 do corrente mês, os membros do Conselho de Administração do PREVINI 
designados pelo Decreto Municipal nº 10.990/2017 publicado no Jornal ZM Notícias de 
21/06/2017: a Sra. Mirian Magali Alves de Oliveira, a Sra. Dionne dos Santos Lima Carvalho, 
o Sr. Roberto Fernandes, o Sr. Alessandro José de Oliveira Machado, a Sra. Andréa Ribeiro 
Rodrigues, Sr. Vitor Oliveira Vilanova, o Sr. Marcos Vinicios dos Santos Leite (Suplente do 
Conselho de Administração) e como membro nato, na forma do art. 48, inciso IV da Lei 
4.419/14, o Sr. Jorge de Almeida Mussauer Segundo, Diretor-Presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, conforme lista de 
presença. Deliberando sobre a seguinte ordem do dia: 1) – Apreciação e análise dos 
Balancetes de Maio de 2017; e 2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foram entregues 
aos Conselheiros para apreciação, os documentos a seguir discriminados: cópia da Ata da 7ª 
Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 25/07/2017, o Comparativo dos 
Pagamentos efetuados pelo PREVINI e Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e 
Variações Patrimoniais relativos à Maio de 2017 e a Ata do Comitê de Investimento do 
PREVINI relativo à sua sexta reunião do exercício de 2017. O Conselheiro Sr. Roberto 
Fernandes, na condição de Presidente do Conselho de Administração do PREVINI, fez a 
abertura da reunião e solicitou que o Conselheiro Sr. Alessandro José de Oliveira Machado 
promovesse a leitura da Ata da sétima reunião ordinária do Conselho Fiscal, bem como da 
Ata da 6ª reunião ordinária do Conselho de Administração. Após a leitura da Ata do 
Conselho Fiscal, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes colocou em votação a 
aprovação da referida Ata, sendo aprovada por unanimidade haja vista se tratar de 
relatórios contábeis já fiscalizados fisicamente por aquele órgão fiscal, passou-se então a 
discussão dos Assuntos Gerais. A seguir, o Conselheiro Sr. Jorge esclareceu que em 27 de 
julho de 2017, esteve em São Paulo, visando conhecer projeto que viabilizará a utilização do 
imóvel de propriedade do PREVINI, localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto 
n.º2.106. Levando ao conhecimento do Conselho de Administração as possibilidades de 
utilização efetiva do imóvel, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 
3.922/2010. Em questionamento sobre a origem dos recursos que visam o pagamento do 
Contrato de Auditoria Externa, promovida no Instituto, o Conselheiro Jorge esclareceu que 
os recursos são oriundos da taxa de administração nos termos do Plano de Custeio do 
PREVINI, que consiste em percentual destinado a custear as despesas correntes  e de capital, 
a organização e ao funcionamento do Instituto , que não se confunde com as contribuições 
previdenciárias, destinadas aos pagamentos de benefícios. O Conselheiro Jorge deu ciência 
aos membros do Conselho, de sua vinculação como Vice Presidente Regional da Associação 
das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro – AEPREMERJ, no 
período de 2017/2019, o que acarretará aumento da representatividade do Instituto e 
destaque no cenário das discussões sobre Previdência no Brasil. O Conselheiro Jorge trouxe 
para conhecimento de todos os presentes, que o tema de Revisão de Benefícios, na ordem 
de prioridades do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, em palestra ministrada pelo 
Secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência, Benedito 
Adalberto Brunca, durante sua participação no IX Congresso da AEPREMERJ. Sendo 
pertinente a informação, esclareceu que o Instituto estaria recebendo o relatório preliminar 
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de Auditoria Externa, e que por meio de Audiência Pública dará conhecimento dos 
resultados auferidos pelo procedimento iniciados.  Dando continuidade a reunião, o 
Conselheiro Sr. Jorge informou aos demais membros, que foi realizado no dia 26 de julho de 
2017, a 1º Festa Junina do Previni, com a participação de vários segurados do Instituto. 
Ainda na presente reunião, o Conselheiro Sr. Jorge comunicou as parcerias do Instituto com 
a Academia Fórmula e Drogaria Pacheco, com desconto aos segurados, a iniciação dos 
trabalhos viabilizando o programa EJA, junto a Secretaria de Educação e Círculo de Palestras 
sobre assuntos relevantes aos segurados, na área da cultura, saúde e psicologia.  Após 
encerramento dos assuntos gerais, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes, 
perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra, como ninguém se manifestou, 
encerrou a presente reunião e eu Andrea Ribeiro Rodrigues lavrei a presente ata, que após 
lida, foi aprovada e assinada por todos. 
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